BOTILBUD

på

Botilbud på Tværs er en alsidig organisation, der
har en lang række forskellige behandlingstilbud,
hvilket giver mulighed for at skabe rammerne til
den enkelte borgers behov.
Godkendelse
Socialtilsyn Nord har godkendt Botilbud på
Tværs til at modtage unge og voksne borgere
jf. Lov om Social Service § 66, skt. 1, nr. 5, §
107 (midlertidige ophold) og § 108 (længerevarende ophold).
Derudover har Botilbud på Tværs ét værksted,
der er godkendt til at modtage borgere i beskyttet beskæftigelse eller i aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service §§ 103104.
Kan borgeren fungere i egen bolig tilbyder vi
Socialpædagogisk Støtte jf. Lov om Social Service § 85.

hver deres bolig, men på samme matrikel og med
samme personalegruppe. Beboere i samkørte
projekter har mulighed for at vælge socialt samvær til i fælleslokalerne.
Alle projekter tilrettelægges individuelt og med
fokus på den enkelte borgers udviklingspotentiale
og struktureringsbehov, som foregår i trygge og
forudsigelige rammer.
Akut- og Udredningspladser
Botilbud på Tværs har to pladser, der kan anvendes til akut anbringelse, eller udredning af borgere, hvis funktionsniveau eller behov for pædagogisk støtte er ubeskrevet.
Beskyttet Værksted/Aktivitets- og Samværstilbud
Botilbud på Tværs’ tilbyder et værksted/aktivitetstilbud hvor der arbejdes ud fra en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang, hvor borgeren tages i hånden og tilbydes
arbejdsopgaver og aktiviteter, der er tilpasset den
enkelte. I værkstedstilbuddet holdes den faste
struktur omkring dagligdagen, samtidig med at
der er højt til loftet. Der skabes et helt særligt
fællesskab, som borgeren bliver en del af samtidig med borgeren udvikler sig, både fagligt, socialt og ADL mæssigt.

Målgruppen
På Botilbud på Tværs modtages borgere med
massive adfærdsforstyrrelser og en bred vifte af
psykiatriske, kognitive problemstillinger.
Særligt for Botilbud på Tværs er, at vi modtager
borgere med udadreagerende og personfarlig adfærd, borgere med misbrug samt borgere med
sædelighedsdomme.
Individuelle og samkørte projekter.
Individuelle projekter huser beboere, der ikke kan
bo tæt sammen med andre beboere, og ikke er i
stand til at dele personalet med andre.
Samkørte projekter kan sammenlignes med individuelle projekter, hvor to eller flere borgere bor i

Socialpædagogisk Støtte i egen bolig.
Socialpædagogisk Støtte er et tilbud, der henvender sig til borgere i eget hjem. Tilbuddet kan anvendes til borgere, der har forudsætninger for at
bo selv med socialpædagogisk støtte. Målgruppen er fortsat borgere med komplekse problemstillinger for eksempel svære psykiatriske lidelser,
sociale vanskeligheder, uadreagerende adfærd og
begrænset eller ingen kontakt til arbejdsmarkedet.
Kontakt
For kontakt til visitationsansvarlig ring på vores
døgnåbne vagttelefon: 22 69 18 11.

